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ข่าวประชาสมัพนัธ ์               13 ธันวาคม 2565 
 

บ้านปู ติดอันดับ DJSI ต่อเน่ืองปีที ่9  
ยืนหยัดความเป็นผู้น าในการส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพือ่ความย่ังยืน” 

 

 
 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ไดร้บัคัดเลือกให้
เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส ์หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลก
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในกลุม่ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) กลุม่อตุสาหกรรมพลงังานถ่านหินและพลงังาน
เพื่อการใชง้าน (Coal and Consumable Fuels) อีกทัง้ไดร้บัคะแนนประเมินประสิทธิผลการด าเนินธุรกิจตาม
แนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืนสงูสดุใน 3 มิติ ทัง้สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการ สะทอ้นภาพ
การด าเนินธุรกิจตามหลัก ESG และตอกย า้ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งมอบ “อนาคตพลงังานเพื่อ
ความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability)” 
 
ในปีนี ้นอกจากบา้นปูจะไดค้ะแนนรวมผลการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืนเพิ่มขึน้แลว้  
ยงัไดค้ะแนนดา้นผลการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มเมื่อเทียบกบัเปา้หมาย (Environmental Eco-efficiency) 
การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development)  แนวปฏิบัติการใช้แรงงาน (Labor Practices)  
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Occupational Health & Safety) และการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security) เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน 
พนัธสญัญาการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  



 

2 

 

คะแนนที่เพิ่มขึน้ในดา้นผลด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มเมื่อเทียบกบัเป้าหมาย  เป็นผลจากการตัง้เป้าหมายที่
ทา้ทายในการลดอัตราการปล่อยก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดแ์ละปริมาณของเสียจากการด าเนินธุรกิจ  ในดา้น
การพฒันาทุนมนุษยแ์ละแนวปฏิบติัการใชแ้รงงาน เป็นผลจากการพฒันาพนกังานเพื่อสรา้งผลลพัธเ์ชิงบวก
ต่อธุรกิจ และการประกาศนโยบายใหม่ของบริษัทฯ เรื่องการเลือกไม่ปฏิบัติและการล่วงละเมิด โดยสรา้ง
บรรยากาศในการท างานใหม้ีความเคารพซึ่งกนัและกนั สามารถอยู่ร่วมกนับนพืน้ฐานของความแตกต่าง ไม่
มีการเลือกปฏิบติั และไม่เกิดการล่วงละเมิดและการคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการเปิดเผยอัตราส่วน
ค่าตอบแทนของพนกังานชายต่อพนกังานหญิงแสดงใหเ้ห็นถึงความเท่าเทียมกนั  
 
ส าหรบัดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการด าเนินนโยบายที่ชัดเจนเพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพดา้น
ความปลอดภัย พรอ้มระบบการจัดการที่เขม้งวด เพื่อดูแลพนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนที่ปฏิบัติงานให้
บริษัทฯ ใหม้ีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัย  โดยมีเป้าหมาย “3 
Zeros”  คือ Zero Incidents ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ ้น  Zero Repeats ไม่เกิดอุบัติการณ์ซ  ้า  และ Zero 
Compromise ไม่ย่อหย่อนในมาตรฐานด้านความปลอดภัย  ในขณะที่ด้าน Cyber Security บ้านปูได้
ประกาศแต่งตัง้ผูบ้ริหารระดับสงูดา้นความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในต าแหน่ง Global Information 
Security Officer อย่างเป็นทางการ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับการรับรอง ISO 27001 Information Security 
Management ตอกย า้ประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการความมั่นคงปลอดภยัของสารสนเทศ 

 
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอด
ระยะเวลาเกือบ 40 ปี ในการด าเนินธุรกิจของบา้นปจูนสามารถเติบโตในระดบันานาชาติ ปณิธานที่เรายดึมั่น
ตั้งแต่วันแรกคือ “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” จึงรูส้ึก
ภาคภูมิใจที่บ้านปูได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่  9 
ความส าเร็จนีส้ะทอ้นความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใตก้ลยุทธ ์Greener & Smarter โดยค านึงถึงหลกั 
ESG ในทุกกระบวนการท างานและในทุกภาคส่วนขององคก์ร เพื่อสรา้งการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
พรอ้มกบัการสรา้งคณุค่าที่ยั่งยืนใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่” 

 
การด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกั ESG ของบา้นป ูมีความชดัเจนทัง้ในแผนงานและเป้าหมายในแต่ละมิติ ในด้าน
ส่ิงแวดล้อม (E) : มุ่งเน้นการขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ ้นและเทคโนโลยีพลังงาน โดย
วางเป้าหมายว่าภายในปี 2568 EBITDA มากกว่ารอ้ยละ 50 จะมาจากธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึน้และ
เทคโนโลยีพลงังาน ในด้านสังคม (S) : ด าเนินโครงการเพื่อสงัคมต่าง ๆ ทัง้การพฒันาชุมชนและสงัคมเพื่อ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนใหดี้ขึน้ การส่งเสริมการศึกษา และการช่วยเหลือสงัคมและชุมชนใน
ภาวะวิกฤตและในยามเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ และด้านการก ากับดูแลกิจการ (G) : การด าเนินงานของทีม
บริหารจดัการในสภาวะวิกฤต (Incident Management Team: IMT) เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปไดอ้ย่าง



 

3 

 

ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแมว้่าจะอยู่ภายใตส้ภาวการณแ์บบใดก็ตาม รวมถึงการด าเนินงานของหน่วยงาน 
Digital & Innovation เพื่อขบัเคลื่อนองคก์รในการเปลี่ยนผ่านสูยุ่คดิจิทลั (Digital Transformation) ควบคู่ไป
กับแนวคิด “Agile Working” ที่เน้นความคล่องตัวและประสิทธิภาพการท างานในทุกหน่วยธุรกิจและทุก
ประเทศที่บา้นปดู าเนินงานอยู่ 
 
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส ์หรือ DJSI เป็นดัชนีที่ใชป้ระเมินประสิทธิผลการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พฒันาอย่างยั่งยืนของบรษิัทชัน้น าระดบัโลก เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทมีการบรหิารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในทุก
มิติ ทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการ รวมทัง้เป็นดชันีที่กองทุนต่าง ๆ จากทั่ว
โลกใชเ้ป็นเกณฑอ์า้งอิงในการพิจารณาการลงทุน เพื่อการสรา้งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนใหแ้ก่นักลงทุน 
รวมถึงการสรา้งคณุค่าระยะยาวใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย  
 
สามารถติดตามแนวทางการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบา้นปไูดท้ี่ www.banpu.com  
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เกี่ยวกับบ้านป ู
บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) เป็นผูน้  าดา้นพลงังานที่หลากหลายในระดบันานาชาติ ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่ม
ธุรกิจแหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย 
ลาว มองโกเลีย ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม  
 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับส่ือมวลชน กรุณาติดต่อ   
ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
ดวงกมล สาลีรตัน ์/ 061-446-6698 / duangkamol_s@banpu.co.th  
ธิตาวลัย ์วงศส์กลุไพศาล / 062-525-6554 / titawan_v@banpu.co.th  
 
โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
เอกภพ พนัธุรตัน ์/ 061-154-4616 / eakkapop.panthurat@ogilvy.com    
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